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Debehoefte,dieerbestaatomkleigrond landbouwkundigte
karakteriseeren,isopverschillende plaatseneninverschillende
tijdperken geveeld,dochwegensdeondefinieerbaarheid vsn kleinog
nimmerineenstelselbevredigd.
De oudste vraagnaar eenkarakteristiek isvermoedelijk"uit
den tijdvanThaer,dieinde2ehelftvande18eeeuwnaareen
vruchtbaarheidsbeccrdeeling streefde«
Gold vroegerhetidee,dateenkleigrcnd'vruchtbaarderwasdan
eenzandgrond,
endatvcoraldemiddelzware kleigrcndeneenbetere
oogstwgarborgdendandelichtere,thansisdatonderscheid niet
meergeldig.Immersdebemestingheeftdieverschillenofaanzienlijkgeringergemaakt,ofuitgewischt.
Erzijn thansandere kriteria vanonderscheiding,dieminof
meer inde^bewerkbaarheid moetengezochtworden» Dit'laatstekenmerkheeftnatuurlijk oefcmetvruchtbaarheidtemaken,dechhetis
watbeperktervaninhoud-hetismeerphysisch georiënteerddan
chemischofblo-chemisch,zeedathetbegrijpelijk is,datmeninJe
slibana.lyseeenmiddelheeft gezechtomkleigrcndenteclasöificeoren.Menheeft gemeend indefraeticnaire samenstellingvanhet
heterogene'systeem,datgrond is,eenmaattekunnenvormenvoorhet
begrip "zwaarte",indehoophierdooreeneenvoudige correlatiemet
bewerkbaarheid tekunnenvaststellen.
Deze pogingismisschienniet mislukttenoemen,^ochzijheeft
toch zeVer cpvelebelangrijke puntengefaald.Het_inéénpasserrygjn-m
korrelsvanvers^cJûJLlejid^^^ojcttevan_een_yaste_.stof"'"körTjreerversch111endetë5rTuren "veroorzaken^ •zoowel"vaste"aïs"""ïosserT{cèw'eT"nu
KêTfTjneln&ïeriaaX,^aTHEÏeï genoemd wordt,sterkverkittende eigenschappenhebbenkan,isallerminsthetbouwselalleenafhankelijk
vandehoeveelheid vandiekit.Vooreensysteem, ös.t b.v.deeltjes
zand bevat,inafmetingen,diejuistinelkaar passen,isslechts
eenspoor klei-kitnoodigomeenklevend geheeltevormen,datdein~^
drukvan"zwaarheid"geeft.V/ijvindendittijonze leemen»die
slechts enkele^prccenten_klei behoeygn_cmyolmaakt o'ndoerdringbaar
Ze^wovß^rvoov''\\'a.CeTj, Fat1eemen'"daaromniet'zwellen óf'krimpen,'i's
duidelijk.2ijrf'cfè""samenstellendezanddeeïen'•mTncTéT"harmunTscïir,in
elkaar passend,daniserveelmeer kleincodigcmdeheitenopte
vullentoteenplastisch ondoordringbaargeheel.Wanneermenhet
ganj-Lhet §i£Si£?noemt van.denjgronc[als onderscheidingvanhetfijn*
vulselofklei,volgt uitdeze ervaring,datdewijze,waarophet
skelet samengevoegd is,deinvloed bepaaltvandekleidaarop.Het is
dusniet weer,dateenzwareklevendegrondeenhoogkleigehalte
behoefttehebben.Dex^raktijdweét lat ook.2oozijnergrondonmet
geringkleigehalte,dieeenindrux-kunnenmakenvanzwarengrond
(b.v.ridajTi'.)wn omgekeerd grondenmeteenbehoorlijkkleigehalte,
diegeenszins "zwaar"zijn.Neg sterkerwerdtdeonzekerheid om
zwaartetewillendoen correleerenmetb.v.kleigehalte,wanneermen
bedenkt,datindeklei zelfeenzeer sterk verschilvansamenhang
bestaat endatdaardoor ockverschillen optredeninsamenhangvan
kleimet kwartsofmetgrootere andere krystalfragmenten.
Die verschillen in klei-aard zijndeelseengevolg vandochemi~ i
£i*S-J5.S£Ss?flliliâPvande'Tçleî"zelf,deelsvanderhysisch-chemiséïïëtoestana,''Wâ'fineenbepaalde klei verkeert endeelszijnzij
indeaanwezigheidvanbepe.sl.deorganische stoffengelegen,waardoor
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dekleialsccagulaat ofzelfstandigoptreedt èfzichaggregreertmet
fijnemineralestofendusstructuurelementengaatvormen» Zookunnendusklei-armegronden "zwaar"aandoenenkleirijkelicht,wanneermeninhetbegrip "zwaarte"bewerkbaarheid,kleefkrechtenz.
trachtoptenemen.Vfótdepraktijkinderdaaddoet.
Negingewikkelderwordthetprobleemder "klassificatie",wanneermendengrond innatuurlijkeliggingbeschouwt,waarbijhet
verschijnseldergelaagdheid gaatoptreden,d.w.z.vanhetschiften
dersamenstellendedeelen.Daarkanb.v.eengelaagdheid vanfijn
materiaalopbepaalde;1a?-t:,evsterkeverkittingenveroorzaken,dus
eengrond inhetzwaarte-begripbeinvloeden (speciaaldoorlaatbaarheid).
Hetschiftenwijstreedsopeenkleisubstantie,diemoeilijk
hechtophetgrovereskelet.Velekleigrondenvertconendezeeigenschapinhetgeheelnietofdoenhetomgekeerde.Zijzijnresistent
tegenweere-enbewerkingsinvloedenenzijgedragenzichinde
zwaarte-klassedanopeenlager,dusgunstigerniveau.
Zoogezien,kanmenzichafvragenofhetbegrip "klei"niette
eenvoudigisopgevatdeerpractici enwetenschapsmenschen enofhet
geenaanbevelingwaard is,zichopditbegriotebezinnen«
Inderdaad isdithetgeval.Menheeftkleigenoemdalledeelen
benedeneenzekeremaat.Diegrondmaat iseenpuntvanafwijkingin
deopvattingen.Menlegtdie,bij 16Jt, I C ^ , 5yèt of 2^^ enverdedigtdiegrenzenbetrekkelijkwillekeurigzenderrekeningtehouden
methetfeit*datmenhetmateriaalonvoldoendekent.Oudstijds
heeftmeninderdaadgemeend,datdedeeltjes,diesamengrondheeten,homogeenvanstofzoudenzijn,maardoordediversefijnheid
verschillend vanaard*Diemeeningisreedslangverlatenenkandus
onbesprokenblijven.Wijwetenthanspositiefdoordecnderz.ceki.ngen
cpchemisch zoowelalsopRöntgenologischgebied,datb,v.dekwarts«
fractienogvertotindeafmetingenbeneden 2^M» kandoordringen,
dochook,datbepaaldemineralenzecaIsveldspaten,pyroxeenenen
amphibolenbenedeneensjekeregrensgemakkel'ïj'lc"""doorhydrolyseverschijnselenkunnenu^éejn^ajj^en^eneventueelnavormingven^ydrolyseprodücTerTnieuwestóTaggregatieseopoouwenvangeordend enongeordendkarakter.Overhetalgemeenneemthetgehalteaandiemineralen
indefijnefractiesafenblijftalleenmuscovietofeenander
plaat-mineraalover,naastuiterstfijneremineralisatie-producten.
kwartstot0,1^.-aanwezig
afw.beneden0.01JA
Veldspaten
~&\- afw»beneden0.1y,
Glimmers
afw.beneden0.01 p,. ^
Faoliniet
van2totC d ß p aanwezig
Monttori11cniet
.*'vanO.Cl-0.001jJ-aanwezig
Doordezewetenschapkomenwijvrijgoedmiddeninhetkleiprobleemterecht enkanmenopgronddaarvaneenfijnheidsgrensverdedigen.De.grensvan16JA_istehoog.Eijdezemaatzijndedeelen
practischniet^chml£3L£ß&&&£> Dieactiviteitbegintmeneerstbij
2 ]xtebemerkenenheeftdandegrens,waarbijdeBrownechebeweging
bemwrkbaarwordt (n.l,5y, )reedsoverschreden.Degrensvan16
isdoorAtterterg verdedigds omdatdaarhetkleefverschijnselduide• - > •

-3lijkwordt d.w.z.dat eenvochtighomogeen stelsel van 16 j.ttotbrok*»
jes kan indreven.Maar deeltjes vandie grootte ineengrover skelet
verdeeld,hebben niet altijd die kleefkracht,tenzijdezemaat in
kwantiteithet skeletgedeelte overweegt» Schterisdanhet skelet
geen eigenlijk skeletmeer»
DeAmerikaansche,Sngelsche enRussische vaklieden leggen «Jgrens bij 2y,*VeleDuitsche onderzoekers doen insgelijks en' ri,
komtmijrationeelveerdie grens,eckal iszijmin cfmeer willekeurig,aan tehouden« Zij die ermee werken,vinden steeds meer
argumenten vóór diegrens« Deze argumenten ontmoetmenvanzelf5 ,VJ..Ineermende eigenschappen vankleibespreekt.
Neemtmen vcorlocpig aan,dat eraan de "ongelijkheidnvar klei
benedendie maat niet getwijfeld kanworden,danmoet kleieenj^er-zamelbegripzijn enzullende samenstellende deelen,diêTuit kwarTs,
minera
äTf~ragmenten (waarondermusccviet eenhoofdrol speelt)enremineralisatieproductenbestaan,dan eckinhunwisselende verhouding
het karakter vankleimoetenbepalen« Sn dezenotie kanveelverhelderen»
V/ilmen een overzichthebbenvande componentenvande fractie
kleiner dan2 y,., dankanmen ze indevolgende orde rangschikken*
1« kwarts»
2» ânïïêrê"'mineraalfragmenten van allerlei soort afkomstigvanhet
bcdemvormendgesteente.
3»ÈiZ^Pi^JseH,0^H,'c^en» ontstaandoor verweeringuit zeer fijnmateriaal™enwêTmengsels vanA1(CHK enSiO «naq,beide in gel-vorm,
ofals coagul&at ofals coaservaat.SameB,doch ookapart als
Al(OH)oj SiO .naq.Daarbij kernenandere colloidenalsFe(0H)o5
MnÖ »naq,Titaanoxydenenz.
4» remxneralisatieproduckenals cxydenva.nSi",-AlenFe,Mn,Ti enz»
Benevens'oncp'los'b^LrT~carbrnatenenfosfaten endie,welke uit Al
enSi zijnopgebouwd enalskleimineralenbekend zijnalsn<:.;•/!>.
morilloniet,beideliet,halloysiet,kaollen enwaarschijnlijk
muscovietenz.
5.uit organische stoffenvanhumusachtigenaard,die Fe,Al,Mn en
Si opgenomen"heHbè1fî™en*eenstabiel karakter vertoonen.
Overdie componenten enhun eigenschappen kanapart gesproken
worden.Datmende organische stoffenvaak vergeet,vindt oorzaak
in he.tfeit,dat deanalyticusbij zijn slibanalyse de fijne deelen
dispergeerenmoet enzedan ookmoet ontdoen vanorganisch materioal.
Hijdestrueert dus de organische stofenrekent zenietmee bijde
beoordeeling vande fractieverdeeling.Depracticus echter,die klei
alsnatuurproduct gebruikt,heeft erwelmede te •Jcen.V/ijzullen er
hier dusweldegelijk overmoetenspreken« ".Vatde organische stof
voorde aggregratenbeteekent,blijkt uittallocze voorbeelden in
depraktijk enindewetenschap.
Numeet vooropgesteld worden,dat deze componentendeelsgescheiden,dusnaast elkaar voorkomen,deels m verband mèTeîkaar,
verkit^ken zax zedus ook m hun onderlingebeïnvloedingmoetenbeschouwen*

_4Decomponenten,
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1oKwarts»
Kwartsischemisch_inactiefenkomtinallerleigroottenen
vcrmeïrWSr.HceTcTg, Tcrï!S^zeW%Tï ingestrektenvorm.Rondek^rrelg.
zijngeslependoormechanischeinvloeden,zccalsdeergoï'fslag.
SomsoTF"cTccrvaak enveelverstijven.Merkwaardigis,datdemeeste
kwartövormenbreukvlakk°enœTêbben''eTr"langgerektzijn.Menvindtalthansveelvandezevormenindemeestesedimenten,-zoowelflu
viatielealsaeöliscbe.Kwartsishard (hardheid 7)enhetheefteon
s.g.van.2.65.Dediverseafmetingenkunnendoor sedimentatieverschillen,hetzijinwater,hetzijdoerwind,sterkopgehooptzijn.
Ditzoumenschiftingkunnennoemen.Indeliteratuurwordtdemeeningaangetroffen,datajöli^sch^zai^enoverwegenddegroottehebben,diedoordeluchtkunhen'Ver3engetransporteerd.Batisook
juist.Hetzijnafmetingenbenedende70 u«Maarmenvindtinsommigekleienofzavelseveneenssonsveelvandiefractie.Bekenddaarvoorzijndeslempigezavelsv&ja\:o'crd-GroningenenWoord-Friesland
envanZeeland•Erbesta
äT""3userkbijhetwatertransport somseen
voorkeurvoordieschifting.Mincfmeer isdithetgevalbijUiterwaardschslib,waarmengehaltenvandefractievan20-50/^aantreft
vanruim30 %. Omdatkwartseens.g'.van2.65heeft,kanhetwat
ditbetreftgeenverkeerdeinvloedhebbencpdetoepassingvande
^formulevanStokes-Oseen ,waarinhets.g.dergrcnddeeltjesop
y ^ 2.65 isgesteld.Hiermede ismeerdebeteekenisvanhetskeletaangegeven,datvoordekarakteristiekvandenkleigrondvangrootbelangis.
Chemischiskwartsinactief;hetheeftgeenoppervlakte-adscrbtieenwisseltdusgeenbaseninofuit.Echteriszeerfijnekwarts
nietgeheelinactief.Zoodramenindeafmetingbeneden2p,komt,
ç
deafmetingdus,,dietot "klei"wo^dtgerekend,kanhetweldegelijk
aggr.egreerenmetdeanderekleibestanddeelen.Zcokunnenb.v.dehydroxydefcvanFeenAlopfijnekwartskleven.Sterkkleeftbentoniet
ofmontmcrillonietophetkwartsoppervlak.Organische stoffenals
eiwitten-kunnenop-kwartseenfilmvormenenaaneenuiterstfijn
kwartskorreltjeeeneiwitkarakter- geven».
Inhoeverreditinvloedheeftopdeuitkomstenderslib-analyse
zalpasoverzienworden,wanneerwijdeinvloed derdeelenonderling
besprokenhebben.
•2,Demineraalfragmenten,afkomstigvanhetbodemvormendesubstraat,
ebbenirr
fimTgecfr
agveela1 d e eigenschappenvan"zand",dusmir.of
meervankwarts.Wanneerzetothet skeletbehocren,isdemoeilijkheidnietgroot,maar inzeerfijneverdeelingzijnhetdeplaa^minerajjm,ïC l e eenigemoeilijicheicgeven,..inzooverre zebijdeslibanalysekunnenstorendoorhetnslieren"verschijnsel.Zijbezinkenniet
alskogels,maaralsplaatjesenvoldoendannietcandewetvan
Stokes.Meteen'faequivalent-straal,T-berekeningkanmenditbezwaar
nietopheffen (gezien
ffe-ïHSïste
onderzoekingenvanJacobisdeze
beweringwellichttebout).Het-isdusmogelijk,datmenindefijne
fractie deelenaantreft,dieereigenlijkniethoeren.Overigens
kunnendeMn^aalfragmentenzichgedragenalsactievej3eelen,omdat
zebedektzijndoor''een'hydrolysefilm,dieaertieffiT'"HéT*gelTeelver*,
dientdennaamvankleitenvolle,omdathetä'e'oppervlakte is, <1ie
hetgedragbepaalt..Om-U-entditpuntisveelstrijd gestreden.Daar-

-5inzijndrieperiodenteonderscheiden«Deeersteisdievandeopvatting,datdefragmentenalleenkleine,inactievedeelenzouden
zijn»Detweedeperiodeomvatdeopvatting,datdezefijne.deelen
eenongeordendehydrolysefilm zcubevatten,dieeenccagulaatis
vanAl(OH)3enSi02.naq.enwaarbijdeverhoudingvanAltctSi
hetadsorbtieverrnogenzoubepalen.Hierwerdduseenzuiverecolloidchemischezienswijzetoegepast.Dederdeperiodelieteenminof
meergeordendetoestand indefilmtoe,waardoordezealsbouwsel
eenovergangzouvormentotdeechte -klei-mineralen.
V/ijleventhans.inde3deperiode,maarkunnenzenderbezwaar
daarbijtothet inzichtgeraken,datvooronzedoelstellingheter
nietzooveeltoedoetofdeccîloidchemischezienswijzemetontkenningvanroosterstructuuralleenzinvanbestaanheeftofdatmen
ookmeerinderichtingvaneenminofmeergeopdend kristalrooster
detoestand zoekt.Voeronsishoofdzaakteweten,datzco'nlichaam
actiefreageertenofnudeverschillenindieactivitiet opde
eeneofepdeanderewijzekanwordenverklaard,iswel-eenswaar
nietonverschilligvoordewetenschap,maarvoereendeelvoorshands
nognietzoobelangrijkvoordedefinitievanhetbegrip"klei"»
Dezezienswijzekaneenernstigpuntvandiscussieworden,maai*
wanneerwijonder3een4edehydrelyseproductenenderemineralisatieproductenzelfbespreken,zalmenervaren,dathetbeterisdit
punthiernietindiscussietebrengen.
3e*De.hydrolyseproductenineigenlijkenzinzijn van buitengewone
beteekenisvoerhetbegrip "klei".
IndeeersteplaatsdeccagulatenvanAlenSi,dieadsorbtievewerkinghebben»Dekationenomwisseling is eenvandefundamenteeleeigenschap-oenvanklei.Daarover-bestaateenomvangrijkeliteratuur,diezoouitgebreid is,datmenalleendaarovereenigevoordrachtenzoukunnenhouden»Geeroizheeftdestcf,diedezeeigenschappenherbergt,hetzijzijeen~ceagulaatisindenzinvanMattson.,.©feenhydrelysefilmvolgensWiegner,ofeenkleimineraalof
klei-mineraalachtigefilmvaneenmonomoleculaire (bi-cftri-moleculaire)afmeting-het nadscrbtie~ccmplexffgenoemd.Hetkomtmij
hetbesteveeronsdaaraantehoudenengoedvasttestellen,dat
ookditeen"verzamelbegrip"is.
Vanditadsorbtiecemplexkan gezçgô worden,dathetmerkwaardig
stabielis.Hetkaneeuwenenzelfsmilleniënbestaan,zonderveranderingvaneigenschappen.
Tertiaire enouderekleien,indienzenietversteend zijn,hebbennogvollecultuurwaarde enlatenzichprecieseenderbehandelen
alsrecentekleien.
Sterkj/erweerde_kleien,zooals indetropenvoorkomen,diede
componenten"^Q^gZTÖs".."^astelkaarbevatten,kunnenineenmortier
samengeroerdweergeheer"dezëïfdeeigenschappenvandeverseheklei
verkrijgen.
'
"~ "
Dr»v.d.Marelheeftaanditprobleemderresistentiezijn
proefschrift gewijd enaangetoond,datmennaarbelievenkationen
kanverplaatsen,zonderdatditietsaanhetadsorbtieverrnogenafcf
tcedoet.
Devraagofsterkverweerdegronden,dieindelateritische
richtingafgebrokenworden,nogadserbeerendmateriaalbevattendan
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welcfhetadscrbtieccmplexreedsgeheelinafbraak verkeert,werd
indienzinbeantwoord,datheteerstehetgevalbleektezijn.Dit
wastoeneenopmerkelijkresultaat,Gmdathettweedekonvermoed
worden» LaterisditdeerhetonderzoekvanDr.Rcbcrgh opgehelderd»
Hijtoch toondeaan,datdehydrolysefilm inderdaad wordt afgebroken*
wanneer mendezemetsterke zurenc»a.HClaantast,maardattijdens
hetuitwÄsechingsproceseennieuwe film ontstaat endathetvooral
dekiezelzuurhui'3 is,diedemineraalfragmenten beschermt» Daarmede
werdeenouder onderzoekvanWolffenKachelebevestigd (Diss.Re—
borgh biz.4Cnoot3 ) .
MethetSiO n hcudthetAl(OH)3 stand enhetisdeze combinatie,
diedegrendstof^isvoorklei»
Hetiseenzeer gelukkige omstandigheid,datderesistentievan
deklei tegenverweeringsinvlcedenzoogrootis«Warehetniethet
gevel,erzouvandeevolutie,zocaIswijdiekennen,niet veelterecht gekomenzijnenalle levenzouniet overdedrempelvande
primitieve oplossings-evclutiegekomen zijn.Hetsterk bufferend
vermogent-cchmetdeeigenaardige oppervlakschemismen,waarbij vaste
cfschijnbare vastepftasenmetelkaar kunnenreageeren,isdebasis
vanalle levensverschijnselen«
Hetis.nuookverklaarbaar,waaromdeverv^ejringzoosnelvoort
schrijjit,wanneerhet kiezelzuuruithet_systeem verdwijnt.» Immers
het kiezelzuur remtde'äfb'r^liTf;™TälLr'"Beze'verdYHyhihg~mcgelijkisen
de vèTweêTlngssalïvaT^TêrirTs',verdwijnt ookdeklei enerblijven
alleendeijzer enAl~oxydenachter.Bijhetlateriet is**"'*hetgevalgeweest» Bijzonder fraai isdechemische verweeringsganginzijn
.-"wezenafteleidenuitRobcrgh's onderzoek enhetisockditonder,,-•""' zeekgeweest,dateenoudervanens laboratorium bevestigde dooraan
./-•"' )> ^te tocnen,datkleialsmateriaalbeneden2 y aangenomen"opdemeest
">jt^'A geconserveerde
gronden.eenadsorbtievermogenheeftvan0.53m*aeq
^ *"*'*?* P e r «n^m,stcf.Ditcijfer komt overdegeheele aarde veer.Gécenser^ J** veert'e kleien,waaronderJanjjersteanwordenkleien,dienog" n£et~~
a?ge^ôFên3r^j.n._,ênncj^gl[e^
langrijke hoeveelheden bevatten,schijnen"eerf'zeer constant stadium
v te
vertegenwoordigenindenalgemeenenverweeringwgangonder bepael"
P -'"'-^ ï^e °mstandigheden.Hiermede istegelijk aangetoond,datdefractie^',-jJ.^'i .|verdeelingbenedende2p,inzulke kleienhomogeen is$want waredit
(v> •\n-*^'^nielr a m het
geval,wijzouden zoo'n constant cijferals0.53nwaeqper
^ 5 * * J ^ , i£
^^-e'^niet vinden.Hetstaat vast,datdedispersite_itâgjiaa.d_het
.»> ^ ad6cj?btieve_rmog_en_be£aaJ^Heefijnerhetmaterfääl,Hic~e"hoogerdit
f^aK
geTë.17Sareinzulke kleiendeverdeeling benedendegrensvan 2^
^
onregelmatig,menzcunooit eenconstant cijfer kunnenvinden.Roberghiserniet 3ngeslaagd cmdeconstante waardevan0.53,die
wijtereerevandengenialen enderzoekerenbeschrijverdei»bodernadsorbtie Thomas Wayde"Way-waarde''hebben genoemd,veerdefractie
kleineerdan-g-y tebepalen.Voer deze laatste grens vendbijeveneens constante cijfers,zcedat inderdaad defractieverdeelingvan
J geconserveerde kleien overdegeheele wereld zeer constantkanwerden
genoemd endaarbij blijkt,datvandefractie < 2 A gemiddeld 70 %
•kleiner isdanf-pu "
'
Zoodra dekleigrond vangrauwgrijs (nadeverwijderingvanorg.
stof)kleuren gaat naar bruineenroede tinten,kanmenzeggen,dat
ijzer inomloop komtendanvindt men niet zelden afwijkingen vande
i'/ay-w'aarde.Deoorzaak daarvankaninomstandigheden liggen,diebij
de remineralisatie-producten onder4totuiting komen.Zijkann.l.
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gevondenwordenindeheterogeniteitvanhetbegrip "kleigrond",Sr
ontstaanindatgevalófproducten,dieeengrooter*ofeendieeen
kleineradsorbt"1*evermogenhebben,ofinhetgeheelgeen.
DeWay-waardeisdus'striktbepaald totdegeconserveerdegrondeneneenbelangrijkkenmerk* daarvoor.
4•Deremineralisatie•»producten...
Erislangeenstrijdgeweest everdenaardvanhetadsorbtiecomplex,opgevat indegeestvande20cjuistbehandelde..Hetis
hierdeplaatsnietomdaarcpintegaan.¥ijhebbenhetbeschouwd
alseenhydrolysefilmenhebben in hetmiddengelatencfdecom>cnentenAI0C3,SiC daarinongeordend cfgeordend voorkomen«Beide
zalo.i.hetgevaïzijn.Geheelanderswordtdetoestand,wanneer
dezecomponentenaanleiding geven totwerkelijkgeordenderoosters,
waardoordandekleimineralenontstaan.Hetbestaanvandezeis
nietmeervoordiscussievatbaar envanhenweetmen,datzeuit
laagroosterszijnopgebouwd enzoowelinwendigalsuitwendigactief
zijn.Zijhebbenpereenheid indenregeleenveelhecgeradsorbtievermegendan "klei"»Bentcniet,mcntmorilloniet g&ë.htot-0.80en
hooger (hetkunstmatigepermutietbrengthettot2.81).Zeerfijn
gemalenkaolinïetheeftookeenhecgadserbtievermogen« Zijzijn
.öuszeeracti'ef.Totwelkereactie'szeaanleidingge\'en,buitende
gewoneuitwisselings'adsorbtiereaeties,isnogmoeilijktezeggen.
Volgensonzeonderzoekingenklevenzesterkophetskeletenkunnen
zeevenalskleimetkalkenorganischestofccaguleeren.Bekleef.krachtopzandkorrelskanzee'grootzijn,datwanneermenfijnzand
met'1^'bentenietmengten'ditmengselbehandeltmeteenhoeveelheidvan0,1 %''stabiele humus,het'geheeltotkruimt!©kanaggregreeren.
Ookhebbende'zeerkleinekrystallen,waarvandeafmetingennog
bezwaarlijk inmu'sgemetenkunnenwerden,onderlingeensterke
kleefkracht.Typischisvoer'degronden,waarinhet.aandeelinkleimineralengrootis,hetverschijnselvanzwellingenkrimp,datreversibelis.Voorbeeldendaarvanzijndekleefgronden'inhetgematigd klimaat endezwarescheurende kleiendertropische ensubtropischeklimaten..'DeJavaranschemergelgrond enderandja-minjak,die
afgezet is'aandenvoetdervulkanenvertegenwoordigendeklasse
zeerfraai.7ijvindenhiervolumekrimpentot70 %enalnaarmateer
mengingheeftplaatsgehad,isditverschijnselevidenter.Denatuur
heeft zuivernvrntmorilloniethcudendegrondenmetrestgronden,zelfs
roctiaarde,die inlateritischerichtingverweerden,gemengd endaardoorgrondengemaaktvangrootevruchtbaarheid.Hoedeze"mengsels"
zichalskleigrcndengedragen,isnatuurlijkeenapartekwestie,die
alleente.beantwoordenis,wanneermendeeigenschappendercomponentenkent.
Vast staat,datverweering inzwakalcelischmilieuvoerttot
hetontstaandersecundaireofremineralisatie^rcductenvandezen
aard.Inzwakzuurmilieugaatdeverweeringeenandererichting
uitenontstaat ereen"andere"kleisocrt.Daarblijft langhetzoogenaamdeadsorptiecomplexinstand,zocalswijonder3zagen,doch
wanneer deinvloedenextreemwerden,ontstaatalsremineralisatieproduct kac'lien,datzwakactiefisenvoordecultuurweinigwaarde
heeft.
Het isdebedoelingnietomhetonderwerpderechtekleimineralenhiertebehanöden.Dithcortthuisinhetgebiedvancollega

Edelmanenhetbehoeft ockhierniet"behandeldteworden,omdatwij
slechtsoverzichtenbehandelen.
Maaréénpuntdientvermelding,n.l.datmenindebedemkundigebeschouwingvanhetbegripkleislechtsbijuitzondering opzuiveretypenzalstuiten« Meestalheeftmenmetmenggrcndentemaken.
SttTblijktreedsuitonderzoekingenvan Amerikanen,Engelsenenen
Duitschersuitvroegertijd.DaarinheeftRobcrgheenigehelderheid
gebracht.Hijtochtoonde-aan,dateeneerstezoutzuurextractieeen
productoplost,dateenanderesamenstellingheeft,datwatachterblijft.Hetachterblijvendeheeftsterkeadsorbtieveeigenschappen,
diegeheelparallelgaanmethetfractiegehalte,datkleiner isdan
2y endanblijktverder,dathetgemakkelijkoplosbaredeelzelfs
nogvoorkomtindefracties evenbevendiemaat,omdatditcpde
grooteredeelenisvastgelegd.
Thanskunnenwijditdeelgerusttotderemineralisatienroduetenrekenen,zonderopdebeteekenisvanditonderzoekintegaan,
kanslechtsvastgesteld worden,dathetvrijwelzekeris,datde
geconserveerdegrondenniet "uniform"zijn,zocalsmenvroegeraannam,dochdatzijsteedsremineralisatieproductenbevattenenmoeten
bevatten.DeV/a
y-waardeisduswaarschijnlijkhetkenmerk vaneen
bepaald typein'deverweeringsgangennieteenalgemeenkenmerk.Het
'zullendegrondenzijn,diezwak.verweerdzijnenalsremineralisa;
'tieproductgeenmontmerilltmietachtigekleimineralenbevat,doch
muscovietschtige'typen,v/anneereen'zoutzuurbehandelingditdeel
destrueert,blijteenmineralemassaachter,diezeerresistentis
en'directeenadserbtiecomplexlevertmethooguitwisselendvermogen,-datinaldiekleienuniformisenminefmeeronafhankelijk
voorhetmateriaal;,waaruitdegrfcndontstond.
Hêt*'»phet skeletgehechtemateriaaliwzelfnatuurlijkkleiner
dan''2 f\i endaartochSO %vandeadserbtiecapaciteitals"rest-adsorbtiê"inR'.ïbergh'1sonderzoek aangeduid,directverbandheeftmet
defractie
2y,,isdegrensvan2 jizelfvoordebepalingvan
dekleifractie zeergoedverdedigbaar enzekerteverkiezenboven
eenhcogere.
\ïijkwamenhier inhetgebied dersiibanalyseendebetrouwbaarheid daarvan.Hetblijktnureeds,datdezeblijkbaarfaalt,
omdathetfijneactievemateriaal,datals"klei"karakteristiekis,
niétzoogedispergeerd kanworden,dathetwerkelijk eckinzijn
eigenfractieterechtkomt.Bijgeconserveerdegrondenisdefout,
diemenmaakt zoogroetniet.Bijanderegronden,waardegeremineraliseerdestoffenhetkarakterhebbenvanmontmorillonietkanhet
fijneskelet,datbevende2u aanwezigis,weleengrootdeel
ware"klei"achterhouden,echterspeeltdaarbijhet-relatieve'oppervlakweereenkleinerrel.OckditheeftRobcrghuitgerekend en
aangetoond,dathetoppervlak,datbijdeactiviteiteenrolgaat
spelen,eerstbijdeafmeting 2 y invloed krijgt,diestijgtnaarmatedegrens lagerkomt»
Dit isreedsdoorreHey enmedewerkersaangetoonddoormineralensteedsfijnertemakenendanblijkt,datockgrond inactiviteittoeneemt,wanneermendeskeletdeelenmaarfijngenoegmaakt.
Hetinactievekaolienwordtbijzeerkleineafmetingeneveneens
flinkactief.Enduidenwijdezeervaringgoed,danmeetmentochde
oorsprongvanhetadserbtievermogen inhoofdzaak indefijnheidvan
Betmateriaalsien.Dekleimineralendieafmetingenhebben,welke
inangstromgemetenwerden,zijnreedsdaaromactief.

-9DeY/ay-waardezcudusalleenbewijzen,datdenatuurbijsommigegronden eenzeeruniformmateriaallevertbeneden2 pi,wàtde
fijnheir'sverdeelingaangaat enditkloptmetdeconclusiehierboven
reedsgesteld.
MaaruitdeafwijkingenvandeWay-waarde isvoorvelegronden
nietkwantitatiefafteleiden,watmengehooptzouhebbenR . 1 .dat
hoogerecijferscpmontmorillonietzouwijzenenlagereopeente
hoogpercentagenaaninactievestoffen,wanthetzijnsommigebijbestanddeelen-,dieookonderderemineralisatieproducten terangschikkenzijn,diedeslibanalyseindev/arsturen.Bedoeldworden
deafscheidingenvanFe^Og,AI9O0enhunnecarbcnatenofphosphaten.
VooralbijtropischeverweeringRunnendesesquioxydeneenbelangrijkerolgaanspelen.Hetzijnallegronden,dieindelateretische
richtingverweeren.Baarkanhetgehaltezoohoogv/orden,datde
normaledispersiemiddelenfalen,zccdatmennietinalcalisehmilieu,
moetsuspendeeren,maar inzuurmilieuINog ergerwcrdthet,wanneer
menweet,datdeSccrtelij.kegewichtenzeersterkvandatvangrond
(2.65)gaanafwijken.IrreversibelFe^Ooheefteens.g.van5.6*rat
vanAlgö isvarieerend van2tot4.5fhierfaaltdushetgebruik
vande'formulevanStokesOseen,bovendien ishetmateriaalzelf
inactief,zoodateenWay-waarde-berekeningopbasisvanhet %kleinerdan2]ionmogelijkwordt«
Daarbijkanmendanomgekeerdredeneerenenaannemende,datalle
^actiefmateriaalvankléi-achtigeaard eenV/ay-waardevan0.53'heeft,,bepalenhoeditmetinactiefmateriaalverdundmoetwerden
omtotdegevondenwaardetekernen*Echter ookditideefaalt,omdatvaneenmengselvandiversecemnonentenuitdeklassederremineralisatieprcductendebezinkingsreactiesnietbekend zijn.Orthokinetischeenperikinetische ccagulatieszijnhiermogelijk,doch
hetisnietbekendhoezeverlocpen.
Eenonderzoekdoor Ir.Domingo ingesteld,toondeaan,datbij
decomponentenkwarts,bentcniet enkaolienindeslibanalyseniet
onaanzienlijkeafwijkingenwerdenverkregen.
Senbijmengingvankaolienaanbentcm'etenaankwartsgeeft
voordefractie< 2 p,lagerewaardendsnmenuitdecomponentensamenstellingberekent.Voordeinvloed vanijzerenaluminium-oxyde
ofhydroxydeofvanmuscovietinhetsysteem,zijnonderzoekingen
gaande..Uitdeproevenisvoorloopigteconcluiéeren,.datercoagulâtiesofverkittingenplaatsvinden,diedoor degebruikelijkedispersiemiddelennietopteheffenzijn.
Nu isinhetgeenonder3en4 isteberdegebrachtnogniets
gezegd overdeeigenschapvankleven,dieindeslijpplaatjestct
uitingkwamenwaarover ietsindeaanvangisgezegd-,Wijzientoch,
datwatwijinde'microscoopals"klei"'waarnemen,dezemassa,serr.s
alcfnietsaraengebald,losligtvanhetskelet,ofdatheterop
kleeft enbepaaldelijkdeskeletdeelenoverdektmeteenhuid.Waarom
ditgebeurt,isvoorshandsnognietgeheelduidelijk'geworden«.Zeker
is,datbedekkingvanhetcomplexmettweewaardige ionenccagulaten
veroorzaakt?^diesornsofzelfsmeestalfijneinactievedeelenomsluit
tenendateenwaardige ionendemassapeptiseert.
Zeergrootisdeinvloedvanorganische stoffenopdezeeigenschappen,maarditkanapartnogbekekenwordenonderpunt5.
Het spreektvanzelf,datdoordeervaringen,.diehierbovenuiteengezet zijn,hetinzichtcpde"klei-eigenschappen"verhelderd-is
endatmentenopzichtevandephysischeeigenschappenzeerverschil*»

-10lendeuitkomstenkanverwachten.Zooisb.v„goedverklaardwaarom
sommigegronden,dieijzerrijkblijkentezijnenhccgegetallen
vanfijn"materiaal<2 ]xaanwijzendoorlaatbaarkunnenzijnvoor
waterengrondenmetweinigvandiefractie,ondoorlaatbaar.Delate-»
rietachtigenbehcorentotheteerstetype,deleementothettweede..
En'daartusschenliggenalleovergangen.Ijzerhoudenöegrondenkunnenverkitten,wanneer ijzerinmoleculaireverdeelinginbeweging
isgeweest.Zij geven daneengeheelandertypegrond,danwanneer
ijzerinconcretiesisafgezet.Deverijzerdegrondenkunnenbij
hooggehalteaanfijnmateriaal,waarbijeennormalegrond totde
zwareplastischekleienzoukunnengerekendwordenzelfsdroogwerdenenalleplasticiteitverliezen.
Eengrondmet20 %koclcv.rekalkisbijhoogkleigehaltenatuur*,
lijkeenanderedaneenmet eenzeerlaaggehalteaancarbonaatenz»
Hetzijndusdecomponenten,dieeengrondhet.aanziengevenvan
b.v.zeerplastischetotweinigplastische.Eenslib-analysekan
daarominalgemeenenzinniettothetdoeleenerklassificatievoeren.
5.De6rganischestofkanhetkaraktervaneengrondnuv/ederomge-heelwijzigen!Deorganische stofindengrond ismoeilijktedéfini*
eeren.EensdeëlishetorganischestcfopdetrafiekvanplantencfdierlijkeafvalnaardeelementairecntledingsproductënalsHgC,
COgendezurecarbonatenvanNa,K, Mgj Ga,FeenAl,-eventueelfosfatenenoxyden.Eenanderdeelkaninzeersamengesteldelichamen
humusachtigkarakterkrijgen,waarindeactievegroepenn.l.COCH,'
NH metFeenAlenSiO^gecombineerd,hechtingveroorzakenopde
mineraledeelen,speciaaldefijnemineralebestanddeelenvan den
grond endaarmedeaggregratenopbouwen,diezelfsaandercos.terstructuurdergeremineraliseerdeproductenaansluiten.Zijkunnen
ookindelaagroosters.derkleimineralenindringen.
Ook zij.dragentotde"klei,!-vcrmingbijenbeheerseheninhoogematehetkaraktervandoorlaatbaarheid enbewerkbaarheid*Hetis
ookinditoverzichtnietnoodigomopditonderwerp inte,gaan,,
wanthetiseenonderzoekgebied vangrootenomvang,waaropinde
laatstejarenveelisgepresteerd enverhelderd.
Alledeze invloedenhebbeneengreoteinvloed ophetwatergehaltederbodemaggregraten.Zijbepalenmetnamehetkolloidekarakter,datweer inzwelling'enkrimpingzijnuitinggeeft.Zijbepalen
dereversibiliteit endeirreversibiliteitinhoogemate engeven
daaromaandengrondhetkarakter,datdepracticusdirectinhet
oogvaltendathijbeoordeelt.
Debodemkundige,diemetdeplantenproductie temakenheeft,be
oordeeltditgeheelesysteemweeranders,dandeingenieur,diein
den grond zijnbouwfundamentzietofdekerarnicus,dieplasticiteit
vraagtenhetresultaatvanbrandenophetmateriaal.Maarallen
hebben eengemeenschappelijkbelangindekennisdercoirponenten en
huninvloed opdedcorhemgewenschteuitkomsten»
Deeischensullenbeterbegrepenworden,wanneermendecomponentenbeterbegrijpt» Zoo isreedserovergesproken,dathetzeer
begrijpelijk'is,waaromleemnoch zweltnochkrimpt.Zcoishetook
duidelijk,datzwellingkanveroorzaaktwerdendoormechanische opna*
mevanwatertusschendedeelenendatdandezwellingsterkerwordt

-11naarmatededeelenkleinerzijn«Maarmenziettevens in,dat ineen
grofskelethetde"klei-massa"is,diedezwellingbepaaltendat
dezwellingonafhankelijkvendat skeletis,zoolangdetusschenruimtennogmet"klei"zijnopgevuld.Dezwellingwordtdanbepaald
doordeaardvandekleimasss endehoeveelheid ervan.Zijisdan
hetgrootstbijgelijkehoeveelhedenklei,wanneerdie"klei"uit
moiitmcrillonietbestaat,kleinerwanneerdezemusccv5etbevat,nog
kleinerbijeenovermaatkaclïenenhetkleinstbijlateriet.Het
verschijnselvenzwellenenrki^penwordtnogdaarbijgekruistdoor
hetkolloidalewaterinderoostersenindeccllcidmassaalshurnus
ofSiOp-gel.
ZeerfraaitoondeNitscfcditaanbijhetfijnmalenvanglas.
Ditgeefteensteedsgrootereswelling,•resp.krimp,-wanneermen
glasfijnermaaltenwanneermenbenedende2 y maatdaalt,wordt
dezwellingzeergroot,want-dankomtplotselingdehydrolysete
voorschijnmetafscheidingvanSiOn-gel.Indietoestandverstartde
massa enverkilbijindrogenzenderkrimp;jageeftzelfsnogeen
nazwellingtezien.'
Wilmennuhetverschijnselgrondigleerenkennenvanzwelling
enkrimp,danmoetmendeinvloed kennenvanallecomponentenopelkaarennagaanhoeofzeverloepen,duseerst ineensysteemvan2
componenten,danvan3,danvan4entenslottevaa5,waarbijeenoneindigaantalvariatiesmogelijkis.
Eetzelfdegeldtvoordekleefkracht,voor^e vatercap&citeitin.
aangeslotenmengsels eningecoaguleerdemengseJ.r-enlastnetleast
voordeklassificatievannkleigrcnden".
Hetisvanuitditstandpuntdanookbegrijpelijk,waaromde
klassificatievanzandgrondennoodzakelijktotverkeerdeopvattingen
zalvoeren,indienmeneraanvasthoudtgrondenmet10 %materiaal
kleiner öan 15y nogzandgrondentenoemen.Wijbezitteneeriigemonstersvangronden,diemeerbevattenenindenlandbouwkundigenzin
echtezandenzijn,omgekeerd zulke,dieminderbevattenenklevende
leemenzijn.
Deklassificatie vanzand'iseenvoudiggenoeg,omdatdezemassa^
dieuitmineraalfragmenten vanallerleiaardbestaan,chemischinactiefzijnenrelatiefeengeringoppervlakvertegenwoordigen.Alles
wordtanders,wanneermenbeneden2 ykomt,dantredenhydrolyse-reactiesopenkomtdechemischeactiviteit sterkopdenvoorgrond,
diecokwederdephysische eigenschappen vanhetsysteembeinvloeden*
Ditblijktookbijorganische stoffenzootezijn*Hout,dat ee n
samengroeiselisvancellulose,lignineeneiwitten,verestertbij
fijnemaling vn eenmatigtempo;dochhetgaatvlotzoodrsmeneen
maalselmaakt,datkleiner isdan2 ]•(zieChem.Weekbl.50,1941,blz.
711enderII).
Desprekerkomtderhalvetotdeslotsom,datklassificatievan
kleialleenmogelijk isopbasisvandekennisderkleicomponenten.
Snomdatmenvandezeafzonderlijk zooweinigweet enooknietvan
hunafzonderlijkeverhouding,komthethemhetbestevooromvoorloopigbepaalde typen,diepractischverschillend zijn,(ookinde
benaming),teonderzoekencphunsamenstelling,
Zoowetenwij,datrivier-enzeeklei inonslandweinigvariatiebiedt,behalve enkeleondervormenalsb.v.-tfknik-klei,r,"veenklei";datkleefaarde ênló'ssgrondenapartetypenzijn.datinde
tropischegrondenprachtigevoorbeeldentevindenzijnvanmont-
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•nontmorillcniet»-;.muscoviei^kaoliniet-enijzerkleien,
Menkanhetwerkdaaromvereenvoudigentothetbeginvandeze
"typen".Eerstdaarnakanmenallemengvormenonderhandennemenen
zijzullendanoeterteherkennenzijn.

